
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

1. Definicja biblioteki. 

Biblioteka szkolna to interdyscyplinarna pracownia ogólnoszkolna. Służy jako 

miejsce zajęć przeznaczonych dla uczniów, a prowadzonych przez bibliotekarzy  

i nauczycieli oraz jako miejsce samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy. 

Biblioteka szkolna to ponadto centrum informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców 

oraz ośrodek edukacji czytelniczej i informacyjnej. Biblioteka może przyjąć imię 

zaproponowane przez uczniów Szkoły i nadane przez Dyrektora. 

2. Funkcje biblioteki szkolnej.  

Biblioteka szkolna stanowi integralną część Szkoły i jako taka uczestniczy  

w pełnieniu podstawowych funkcji Szkoły wobec uczniów:  

a. pedagogiczno - wychowawczej,  

b. diagnostyczno-prognostycznej,  

c. opiekuńczej,  

d. kulturalno-rekreacyjnej.  

 

3. Zadania biblioteki. 

Do podstawowych zadań biblioteki szkolnej należy: 

a. udostępnianie uczniom potrzebnych im materiałów dydaktycznych, 

literatury, prasy  

b. udostępnianie nauczycielom potrzebnych im materiałów metodyczno-

pedagogicznych  

c. udostępnianie rodzicom uczniów literatury i innych materiałów z zakresu 

wychowania w rodzinie i problemów wychowawczych.  

d. wypożyczanie i udostępnianie podręczników. 

4. Organizacja biblioteki. 

1) Nadzór. 

Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. Do jego obowiązków 

należy: 

a) zapewnienie pomieszczenia i jego wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę 

biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia, 



b) zatrudnienie bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami (bibliotekarskimi i 

pedagogicznymi) zgodnie z obowiązującymi normami etatowymi, a ponadto 

zapewnienie im warunków do doskonalenia zawodowego, 

c) przydzielanie środków finansowych na działalność biblioteki, 

d) zatwierdzanie przydziałów czynności poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy, 

e) w przypadku zatrudnienia dwóch lub więcej bibliotekarzy powierzenie jednemu z 

nich stanowiska kierownika  

f) przydzielanie godzin do prowadzenia zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, 

g) kontrolowanie zbiorów biblioteki (skontrum), odpowiedzialność za ich protokolarne 

przekazanie przy zmianie bibliotekarza, 

h) ustalenie w porozumieniu z bibliotekarzem trybu postępowania zapewniających 

zwrot wypożyczonych pozycji oraz odpowiedzialność za przestrzeganie tego trybu, 

i) hospitacja i ocena pracy biblioteki. 

2) Pracownicy. 

a) w bibliotece są zatrudnieni nauczyciele bibliotekarze, według obowiązujących 

norm prawnych, 

b) biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz wyznaczony przez Dyrektora Szkoły, 

c) zadania poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy wyszczególnione są w ich planie 

pracy. 

3) Lokal. 

a) lokal biblioteki składa się z 2 pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni  

4) Czas pracy biblioteki. 

a) biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z 

organizacją roku szkolnego, 

b) udostępnianie zbiorów odbywa się w godzinach zatwierdzonych na początku roku 

szkolnego przez Dyrektora Szkoły. 

5) Zbiory. 

Biblioteka gromadzi następujące materiały: 

a) wydawnictwa informacyjne, 

b) programy i podręczniki szkolne, 

c) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego, 

d) beletrystykę pozalekturową, 

e) literaturę popularnonaukową i naukową, 

f) prasę dla uczniów i nauczycieli, 



g) materiały regionalne, 

h) dokumenty audiowizualne, 

i) dokumenty elektroniczne. 

6) Finansowanie wydatków. 

a) wydatki biblioteki są pokrywane z budżetu szkoły,  

b) działalność biblioteki może być dotowana przez radę rodziców i innych 

ofiarodawców, 

c) biblioteka może zdobywać środki finansowe, prowadząc działalność gospodarczą 

pod warunkiem, że nie ma to żadnego wpływu na realizację jej podstawowych zadań. 

3. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza. 

Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należą:  

1) Nadzór pedagogiczny:  

a) udostępnianie zbiorów, 

b) udzielanie informacji, 

c) poradnictwo w doborze lektury, 

d) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników, 

e) indywidualne kontakty z uczniami korzystającymi z biblioteki służące poznawaniu 

potrzeb czytelniczych,  

f) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

g) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno - 

wychowawczych związanych z książką i innymi źródłami informacji, współpraca w 

realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja czytelnicza i medialna”, 

h) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego, 

i) informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 

j) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, 

k) pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania, samokształcenia oraz 

samodzielności w poszukiwaniach bibliograficznych i katalogowych, 

l) popularyzacja dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej oraz poszanowania 

tradycji,  

ł) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

m) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno- 

wychowawczych, 

n) uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisem w 

planie pracy Szkoły, 



2) Nadzór organizacyjno-techniczny:  

a) gromadzenie zbiorów, 

b) ewidencja i opracowanie zbiorów (katalogowanie, klasyfikacja, opracowanie 

techniczne, konserwacja), 

c) selekcja zbiorów, 

d) prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, 

teczki tematyczne), 

e) planowanie i sprawozdawczość (roczne plany pracy, sprawozdanie półroczne i 

roczne, planowanie wydatków, statystyka dzienna i okresowa), 

f) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 

g) troska o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego, 

h) doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie. 

3) Współpraca z innymi bibliotekami: 

a) wspólne organizowanie imprez czytelniczych, 

b) wymiana wiedzy i doświadczeń w ramach zespołu samokształceniowego 

nauczycieli bibliotekarzy oraz w kontaktach indywidualnych, 

c) wymiana informacji bibliograficznych, 

d) przekazywanie lektur wycofanych z księgozbioru do innych bibliotek szkolnych, 

e) udział w targach, kiermaszach oraz wszelkich imprezach popularyzujących 

czytelnictwo.  

 


